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Inventariseren van wilde planten:
Het kalenderjaar begint meestal met een winterwandeling waarin we met leden en belangstellende ergens een
wandeling houden. Alleen als we heel bijzondere planten vinden noteren we die. We genieten van het
landschap en praten met elkaar. Dit jaar waren we in het Wijboschbroek. Een lid uit Uden kent daar goed de
weg en heeft ons daar de weg gewezen.
In de maanden januari, februari, maart, oktober, november en december werken aan het herbarium. De
laatste vondsten en geschonken oude herbaria worden opgeplakt, van etiketten voorzien en nadat ze in de
diepvries zijn geweest op de juiste plaats opgeborgen. In de loop van de laatste 10 jaar zijn alle exemplaren
nog eens goed nagekeken. Er zijn fouten gevonden in de naam van de plant. Dat kan komen doordat bij het
oorspronkelijk benoemen de verkeerde naam is genoteerd of omdat we in de loop van jaren wijzer zijn
geworden.
In februari komt de nieuwe Heukels flora uit. Met daarin veel wijzigingen van namen en families. De
volgorde waarin onze planten zijn opgeborgen is op familienaam en soortnaam. Dus als de familienaam of
soortnaam veranderen doen we dat ook in het herbarium. Dat is veel werk voor volgend jaar.
De andere maanden gaan we naar buiten. Planten inventariseren. Dat doen we op dinsdagavond van
19:00 uur tot zonsondergang. In 2019 deden we dat voor de veertigste keer.
We vonden op twee plaatsen Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium) gevonden. Er gaan jaren
voorbij dat we die niet vinden.
Ook bijzonder is het vermelden waard de vondst van de Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum) in een
poel bij Heeze. We vonden Scirpus cyperinus (nog geen Nederlandse naam). Dit is de vierde vondst in
Nederland, alle in en rond Eindhoven. Op een parkeerplaats bij Strabrechtse heide vonden we Gewimperd
langbaardgras (Vulpia ciliata subsp. ciliata), een uiterst zeldzame vondst in ons atlasgebied.
We hebben geconstateerd dat de Forez-streepvaren (Asplenium foreziense) langs het Eindhovens kanaal het
nog steeds goed doet. Massaal vonden Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) in het High Tech park.
Een keer hebben we de excursie afgelast vanwege code oranje.
Meedoen
Kijk in de loop van maart eens in onze agenda om te zien waar wij op dinsdagavond in het zomerseizoen bij
elkaar komen. Wil je planten beter leren kennen, loop dan eens een tijdje met ons mee. Wij kunnen
beginnende floristen altijd helpen. Maar je moet het zelf doen, zelf de vragen stellen. Als het op een dag te
veel wordt, beperk je je tot een vijftal planten die je thuis dan beter bestudeerd. In het winterseizoen zijn we
ook elke dinsdag overdag en op woensdag om de twee weken in D’n Aard. We werken dan aan het
herbarium. Iedereen is van harte welkom om ons gezelschap te versterken.
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